
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ . 
РІШЕННЯ 

Про внесення змін до «Міської програми по 

Г БУДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням І 

Броварсы�оїї міської ради від 14.01.2008 р. N!! 592-32-05 

(.! 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 13.06.2008р. N!!573, згідно рішення Броварської міської ради від 
14 сіЧЮІ 2008 року за N!! 592-32-05 «Про затвердження міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-2009 
РОКИ», пунктом 22 статті 26 Закону У країни «Про місцеве· самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 

міська рада 
вир і ш и л а: 

1. Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
іlDКенерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі Програма), затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 592-32-05, в розділі 3 з 
показниками, згідно з додатком. 

2. Відділу капітального будівництва Броварсь~ої міської ради: 
2.1. Забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 

підрядних організацій; ... 
2.2. Звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управлlНШО еlСОНОМІКИ • 
Броварської міської ради 

4. 

Секретар ради 

м. Бровари 

від J 5: 01. JI)I1f 
N!! ІР.! - It~ ... ()/: 

І.В.Сапожко 

8.1: : " . . .. ,. . 



Подання: 

Начальник 
відцілу капітального будівництва 

ПОГОД)ІСЕНО: 

застyпниtс 

міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник управління економіки 

в.о. начальника 

юридичного відцілу
головний спеціаліст 

~ / М.М.ЖдановсЬКИl! р--

___ Шу_·...=;...---F-__ -.:Н.І.сачеНКо 

А.В.Баба-Мірзоєва 

начальник загального відділу ~~~ ___ Н.І.гнатюк 
голова постійноі комісіі з ПИТань 
соціально-економічного ~ культурного 
розвитку, бlоджету, фінансів та цін 

. 

. , 
000634 

\ 

--_----.:<~и.._--.:А.В.Булlса 



Додаток 

дор;шеННR 
Броварсько)' м/сько)' ради 
вІд 24.07.2008 р Н! t!()~ -~P-1.lГ 

ЗмІни до Міська; прграми по будівництву та реконструкції інженерні", мереж 
2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 

r--

1 

тис. грн. 

Завдання: Проектування, кориryвання робочого проекту та будівництво водовідводу дощових 
та талих вод по 1 О Мікрорайону в м Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Возз'єднання до вул. 
Осипова Мета: осушення 
територій та водовідведення дощових та талих вод з територіТ підтоплених районів міста 
Бровари 

Проектування, кориryвання робочого проекту Обсяг 
та будівництво водовідводу дощових та ФінаН9Ування 
талих вод по 1 О мікрорайону 3107,50 
Показники 

Загальна вартіСТЬ 

Освоєно на 01.01.2008 року 
% освоєння 
Початок робіт 

Закінчення робіт 

Секретар ради 

3574,50 
467,00 
13,06% 
2 кв. 2007 

. ,--.'-' 4 кв. 2009 
• I·~ 
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План на 2008 
План на 2009 рім 

рік 

1006,50 2101,00 

I.В.Сапожко 



ПодаНIlЯ: 
Начмьник 
відділу капітального. будівництва __ I/~~IL-It-W-49'----__ м.м.)кдаНОВСЬkИЯ 
ПОГОДЖЕНО: 

заступник . 
МІСЬКОГО голови 
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